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Ensam är inte stark – sök hjälp! 
UNDER EN TID TRÄFFADE JAG en man, som alltid varit 
väldigt självständig och handlingskraftig. Att 
sitta ner för att prata livshändelser och känslor 
hade aldrig tidigare varit tänkbart trots ett 
långt och brokigt liv. Men det är aldrig för 
sent att upptäcka något nytt. I samband med 
några tragiska händelser, inklusive en ung 
familjemedlems plötsliga dödsfall, fanns det 
närstående som såg behovet och uppmunt-
rade honom att ta vara på en kontakt med 
Sjukhuskyrkan. Den mesta tiden i samtalen 
gick åt till småprat kring mycket som man 
kunde tycka var ganska ytligt. Men vi berörde 
samtidigt anade bråddjup, så jag dämpade 
mina egna tankar om att vi inte kom tillräck-
ligt långt i våra möten.  

När vi träffats en handfull gånger med 
många veckors mellanrum var vi överens om 
att vi var framme vid vårt sista samtal. För 
mig själv funderar jag kring hur lite jag kun-
nat hjälpa.  Då inleder han med att berätta 
hur fantastiskt värdefulla våra stunder varit 
och hur tiden mellan våra möten gett insikt 
och mognad, som hjälpt honom samla ihop 
och sortera sitt liv. ”Detta hade jag aldrig 
väntat mig”.  

VARJE GÅNG EN MEDMÄNNISKA uttrycker sin uppskattning 
och funnit hjälp av våra samtal, så kan jag 
konstatera att jag knappast gjort någonting. 
Jag har suttit där och lyssnat så koncentrerat 
jag kunnat, men allt väsentligt har rört sig 
kring den andra i rummet. Den som visar 
oss förtroende att komma för samtal brukar 
man kalla konfidenter. Det hjälper ofta att få 
sätta ord på sådant man tidigare bara tänkt 
lite vagt eller bara haft som en känsla. När 
man hör sig själv berätta blir allt så mycket 
klarare och inte sällan kommer konfidenten 
fram till hur vägen därefter går vidare. Djup 
sorg och konkreta problem försvinner inte 
plötsligt, men perspektivet blir ett annat när 
man sätter ord på hur det är. 

Ibland kan en välkänd vän eller arbets-
kamrat vara tillräcklig nivå för ett samtal. 
De bästa samtalen är ju de som blir av. Men 
ibland behöver man kanske gå ett steg till 
och möta någon som man inte har andra 

relationer till före och efter. Det finns många 
som tar emot för samtal. Läkare, kuratorer, 
psykologer, präster och pastorer. Man kan vara 
psykiatriker, psykoterapeut eller själavårdare, 
som alla har sin specialitet. Som själavårdare 
ska vi inte ge oss in i kvacksalveri, utan veta 
vår roll och dra tydliga gränser. Men det finns 
också styrkor i vår yrkesroll. Tystnadsplikten 
är en sådan. Och i sjukhusmiljön kan vi vara 
tydliga med att vi inte för journaler som ku-
ratorerna. Det som sägs till oss stannar hos 
oss. En terapeut kan kosta mycket pengar. 
För präster/pastorer ingår det oftast i tjänsten.  

DET FINNS MYCKET SJÄLAVÅRD i Bibeln, och Jesus är som 
vanligt vår största förebild. I de enskilda sam-
tal som återges i Bibeln ser vi hur personlig 
Jesus är i varje möte och utgår från de aktuella 
behoven. Bartimaios och kvinnan vid Sykars-
brunnen är utmärkta exempel bland många. 

Jobs bok är ett lysande, men också varnan-
de, exempel. De tre vännerna som vi möter 
i de första kapitlen var utmärkta stödjare så 
länge de teg.  

Kung David skriver i Psaltarpsalm 32 ”Så 
länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig 
dagen lång, dag och natt låg din hand tung 
på mig, jag blev som en åker i sommarens 
torka”.  Hela bönesången handlar om hans 
syndabekännelse och uttrycker befrielsen i 
att försonas med Gud. Men man kan också 
se den i ett vidare perspektiv. Att få sätta ord 
på sin förtvivlan. Att få dela sin smärta och 
förtvivlan med någon utan att hela världen 
behöver veta. 

HOPPAS ATT JAG UPPMUNTRAT några till att ta mod till 
sig att söka enskilda samtal. Sök upp någon 
du har förtroende för och be om ett samtal.  
Ensam är inte stark – sök hjälp!  

Lars 
Hermansson

PASTOR I SJUKHUSKYRKAN 
PÅ UNIVERSITETSSJKUHUSET I LINKÖPING 

OCH I EQUMENIAKYRKAN

Intervju

Vad är Pilgrim och Pilgrims höstmöte för något? Medljus 
ställer den frågan och några till omkring höstmötet till 
kommunitetens föreståndare Jonas Eveborn, som också 
varit församlingsföreståndare i vår församling. 

Så, Jonas, vad är Pilgrim och Pilgrims höstmöte för 
något? 
Tidskriften Pilgrim är en ekumenisk tidskrift 
för andlig vägledning, som utkommit med 
fyra temanummer årligen sedan starten 1994. 
Tidskriften utges av Ekumeniska Kommuni-
teten i Bjärka-Säby. Peter Halldorf har varit 
redaktör sedan starten. Kopplat till tidskriften 
finns en referensgrupp, som består av perso-
ner som representerar katolsk, ortodox och 
frikyrklig tradition.

Pilgrim har arrangerat Vintermöten med 
ojämna mellanrum sedan 1999, där läsarna 
givits möjlighet att lyssna till regelbundna 
skribenter och medlemmar i referensgruppen 
i en miljö, där man också firar tidebönsguds-
tjänster, bön och lovsångsgudstjänst och 
mässa på söndagen. Olika kulturella uttryck 
har också sin givna plats. Höstmötet för unga 
vuxna i åldrarna 19-39 år har sin bakgrund i 
att Vintermötena tenderade att bli fullbokade 
med en hög medelålder på deltagarna. Då 
föddes idén om att göra något liknande för 
unga vuxna. Höstmötet är nu det mest regel-
bundna mötet och har med något undantag 
arrangerats varje höst sedan 2005.

 Den största skillnaden från Vintermötena 
och Präst- och pastorsmötena är att deltagarna 
inte väljer enskilda föredrag, utan spår. Vi har 
tre spår med vardera tre föredrag, och ett av-
slutande – och uppsamlande – samtal. Tanken 
är att de tre föredragen ska ha följande upp-

Salig är törsten –  Pilgrims höstmöte i år
i Equmeniakyrkan Linköping

Jonas Eveborn, föreståndare för ekumeniska kommuniteten, berättar 
om Pilgrims höstmöte som sker i Equmeniakyrkan.
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Det var med stor glädje vi mottog beskedet att Abbas 
hade landat på Arlanda för att stanna i Sverige med 
arbets- och uppehållstillstånd. Han är medlem i vår 
församling men fick på ett omänskligt sätt lämna 
gemenskapen och Sverige. Medljus fick en pratstund 
med honom trots att han undvikit all publicitet i övrigt 
sedan han kom tillbaka. 

Han berättade att vistelsen i Afghanistan hade 
ett enda syfte, att kunna lämna landet. Han 
var där i ett par månader och bodde i ett hus 
där det fanns 15-20 andra killar, som blivit 
utvisade från Sverige. De bodde 5-6 stycken 
i varje rum. Det första var att försöka ordna 
Tazkira (id-handlingar) och sedan få ett pass 
utfärdat. Så snart det var klart, gav han sig 
iväg till Iran.

Där i Iran bodde han hos en familj på 
turistvisum. Sonen i den familjen finns nu 
också i Sverige, i Linköping. Abbas svenska 
familj uppmuntrade honom att studera på 
distans och han startade en 2-årsutbildning 
till solcellsmontör. Han var klar med den 
utbildningen på knappt 5 månader ”för har 
man inget annat att göra så….” sa han. 

Med många personers hjälp, praktiskt och 
i förbön, har han fått ett arbete och arbets-
tillstånd och i och med det också uppehålls-
tillstånd. Nu väntar han på att få sitt svenska 
personnummer och då ska han anmäla sig på 
en körskola för att kunna ta körkort. Det är 
bra att ha i arbetet som solcellsmontör. 

VÄLKOMMEN TILLBAKA, Abbas, och vi önskar dig 
allt gott för framtiden.

BIRGITTA JACOBSSON

Abbas är tillbaka
i Linköping! 

Församlingsnytt

Abbas har äntligen kunnat återvända till Linköping. Han berättar för 
Medljus om tiden som varit och vad som väntar.

delning: ett bibelstudium, en samtidsanalys 
och ett föredrag där praktiskt tillämpning och 
konsekvenser för det kristna livet står i fokus.

Ni byter plats för mötet nu. Var har det varit tidigare och 
var förläggs det nu?
Några år har mötet varit i större format och 
arrangerats på både Vårdnäs striftsgård- kyrka 
och Nya Slottet Bjärka-Säby. Då har det kun-
nat rymma runt 500 deltagare. De flesta år har 
det enbart varit förlagt till Nya Slottet med ca 
240 deltagare. När vi nu anade att det under 
hösten kommer råda begränsningar utifrån 
kvadratmeterregler så strävade vi efter att fin-
na en större lokal. Med ambitionen att öppna 
upp mötet för så många som möjligt, föddes 
tanken om ett möte i stan i ett samarbete med 
Domkyrkan och Equmeniakyrkan. I andan av 
att öppna upp blir det just i år en utvidgning 
också av åldersgränsen och mötet är öppet 
för 19-49 åringar. Förhoppning är att läget i 
pandemin skall tillåta 500 deltagare. Tyvärr 
är det inte möjligt med så många spontana 
besökare, om det fortsatt råder restriktioner.  

Vår församling blir involverad har vi förstått. På vilket 
sätt?
Mötet sträcker sig från fredag-söndag. Det är 
framförallt lördagens föredrag och kvällskon-
serter som äger rum i Equmeniakyrkan. För 
oss, som församlingsmedlemmar, handlar det 
om att stå för ett gästfritt och gott värdskap, 
där vi har möjlighet att möta unga vuxna 
från en stor bredd av Nordens kristenhet. Det 
brukar också komma deltagare, som är mer av 
sökare eller de som tror sig vara färdiga med 
den kristna tron.  

Vad är syftet med mötet? 
Höstmötet erbjuder en mötesplats mellan 
kyrka och kultur, historia och samtid som 
fått sin alldeles särskilda prägel i den höga 
höstluften i Eklandskapet i Bjärka-Säby. Det 
skall bli spännande att se, hur ett möte i sta-
dens mitt ter sig. 

Något annat du vill berätta om mötet för Medljus läsare?
Även om restriktionerna begränsar hur många 
av församlingens medlemmar som kan ta del 
av mötet, som funktionärer, kan vi alla om-
sluta de här dagarna i bön. För funktionärer 
finns heller ingen åldergräns. Jag tror, att vi 
kommer vara med om något viktigt i stadens 
mitt den här helgen. Hela programmet går att 
se på ekumeniskakommuniteten.se 

Tack, då vet vi lite mera och vi önskar er en fin 
upplevelse under mötet även om ekarna blir 
utbytta mot högre hus. 

BIRGITTA JACOBSSON

Salig är törsten –  Pilgrims höstmöte i år
i Equmeniakyrkan Linköping

Kyrkklockorna ringer inte på tisdagar
I flera år har vi ringt i kyrkklockorna på 
tisdagar kl 12.05 i protest mot tvångs-
utvisningarna till krigets Afghanistan. 
Eftersom utvisningarna nu äntligen 
har stoppats har vi också slutat ringa 
i kyrkklockorna på tisdagar. Fortsätt 
gärna att be för Afghanistan och för 
dem som tvingas fly därifrån.

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Frida Blomberg mot nya pastorsjobb
Medljus har fått ett samtal med 
Frida Blomberg om hur den närmaste 
framtiden ser ut. Frida berättar, att i 
slutet av augusti börjar hon jobba 30 
procent i Vikingstad Missionskyrka. 
Just nu håller Frida och hennes man 
Niclas på att renovera sitt hus i Tranås. 
Familjen flyttar dit i september. Från 
mitten av september kommer Frida 
även att jobba 30 procent i Torpa 
Equmeniakyrka. 

Tack Frida, att du delade med dig av 
dina framtidsplaner! Lycka till!

GUDRUN EKLUND
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Medljus har ställt några frågor till vår församlingsföre-
ståndare Marcus Lind om det samarbetsavtal, som länge 
funnits mellan Equmeniakyrkan, Domkyrkan och St Lars. 

Hur länge har det funnits ett samarbetsavtal mellan 
dessa tre församlingar?
2006 ingicks ett nationellt avtal mellan 
Svenska kyrkan och dåvarande Missionskyr-
kan, som möjliggjorde samarbetsavtal på lokal 
nivå. Jag minns inte när det första avtalet un-
dertecknades men skulle kunna tänka mig att 
det var 2009/2010 någon gång. Det senaste 
avtalet 2017-2020 tror jag hur som helst var 
det tredje i ordningen.

Vad har varit syftet med det? Konkret resultat?
Syftet har varit att främja ekumenik och 
kristen gemenskap mellan våra församlingar. 
I det första avtalet fanns också en bilaga med 
specifika idéer om kyrka på stan och gemen-
samt ungdomsarbete i viss utsträckning. Med 
åren har både relationerna och ambitionerna 
förändrats. Relationerna har under mina 6 år i 
församlingen varit mycket goda och samtidigt 
som jag upplever nuvarande ambitioner som 
mer realistiska.

Vi har förstått att det ännu inte skrivits ett nytt avtal se-
dan det förra löpte ut. Hur länge har vi varit ”avtalslösa” 
och vad har det inneburit?
Vi har varit avtalslösa sedan 1 januari 2021. I 
praktiken har det inte inneburit någon skill-
nad. Redan under hösten 2020, när vi insåg 
att vi pga. pandemin inte skulle kunna ha ett 

nytt avtal på plats i 
tid, bestämde vi att 
fortsätta samarbetet 
som om vi haft ett avtal på plats.

Är det något nytt avtal på gång? Om inte varför?
Det som har hänt under processens gång är 
att en ny domprost har tillträtt i Domkyr-
koförsamlingen. Den nya domprosten anser 
inte att det behövs något avtal för den typen 
av gemenskap som vi har idag. I sak har han 
rätt. Det vi primärt gör är att fira gudstjänst 
tillsammans vid några tillfällen per år och det 
gör vi även med andra kyrkor utan att behöva 
avtal för detta. I tidigare avtal har vi även haft 
så kallade behörighetsförklaringar, där vi er-
känt deras prästers ämbete och de har erkänt 
våra pastorers ordination. I och med det nya 
avtal som idag gäller mellan Equmeniakyrkan 

Ekumeniskt

och Svenska kyrkan så är detta inte möjligt 
på samma sätt. Vi har därför tagit bort dessa 
delar i det senaste avtalet.

Vad vill vi i vår församling trycka på i ett nytt avtal? 
Varför behövs ett nytt avtal?
Vi vill som församling fortsätta vårda och 
värna om de goda relationer vi har med de 

andra två församlingarna. Detta kan 
givetvis göras även utan ett avtal. För-
delen med ett avtal är att samarbetet 
inte blir personberoende. Även om 
dagens anställda har goda relationer 
sinsemellan finns ingen garanti för 
att framtida präster och pastorer har 
det. Detta skulle då kunna leda till att 
samarbetet rinner ut i sanden. Frågan 
nu är, om vi ändå kan få till någon form 

av gemensam skrivelse eller avsiktsförklaring, 
även om vi formellt inte får till ett avtal.

Hur ser den gemensamma framtiden ut för samarbetet 
mellan Equmeniakyrkan, Domkyrkan och St Lars? 
Bortsett från pandemin ser den gemensamma 
framtiden för samarbetet bra ut. I förläng-
ningen handlar det om att församlingarna 
upplever att det är god gemenskap som är 
värd att bevara. Om gemenskapen över tid 
mellan församlingarna och deras medlemmar 
är god, är det troligtvis mer värt än ett skrivet 
avtal, som behöver uppdateras vart fjärde år.

Tack Marcus för dina klargörande svar!
BIRGITTA JACOBSSON

Under sommaren har vi haft samlingar i Martas café på 
tisdagar och torsdagar då det varit fika och ett enkelt 
program med bland annat sång och musik, diktläsning 
och andakt. Varje vecka har det varit olika värdar som 
sett till att det funnits fika och bidragit med trivsel 
och gemenskap. Det är så värdefullt att vi har kunnat 
erbjuda en mötesplats, i vår kyrka, mitt i sommaren och 
under en pandemi. Stort tack till er som varit värdar! 
Bernt Åkerblad, en av värdarna ger här en glimt från 
en av samlingarna:

Juliluften dallrar utanför Equmeniakyrkan i 
Linköping denna tisdag. Dessvärre erbjuder 
kyrkan ingen svalka alls. Frågan infann sig; 
skulle jag bli ensam om att dricka kaffe under 
eftermiddagens Sommaröppet?

Nej, det blev jag verkligen inte. Tillsam-
mans var vi sju personer runt ett av de runda 
borden i Martas. Muffins och småkakor fanns 
att avnjuta till kaffet och teet. 

I evangelietexten söndagen dessförinnan fanns 
ord som domare och vakt och fängelse med. 
Därför dristade jag mig att berätta lite om hur 
det går till i t ex Linköpings tingsrätt. Någon 

liten inblick tyckte jag ju mig ha efter ett och 
ett halvt år som nämndeman.

Innan vi skildes fick några av våra sjuka 
vänner plats i omsorg och förbön. Fast vi 
skildes inte åt omedelbart, några hjälpte till 
med avdukning och diskmaskin. Tack för det!

Jag låste kyrkdörren med tacksamhet, 
tacksamhet över den mötesplats som kyrkan 
är och över de som varit med och delat ge-
menskapen.

Torsdag eftermiddag i samma vecka öppnade jag 
kyrkan igen, ännu ett Sommaröppet stod 
på programmet. Nu fick jag sällskap av tre 
personer. Den här gången blev det inga 
berättelser från tingsrätten. I stället delade vi 
barndomsminnen, inte minst sommarmin-
nen, med varandra. Värdefulla inblickar i 
varandras bakgrund fick vi. Förtroendefullt 
och intressant.

Ännu en gång låste jag kyrkan med tack-
samhet över goda möten.

BERNT ÅKERBLAD

Sommaren 2021

Samarbetsavtal med Domkyrkan och S:t Lars - vad händer?

Equmeniakyrkan bjöd in till Öppet Hus under sommaren

Vid ett av sommarens Öppet Hus-tillfällen medverkade Musikpaturellen 
med sång och musik. Elin Gardström, Lovisa Hällgren och Elin Falebrand 
har, som vi berättade om i förra numret av Medljus, under sommaren 
spelat och sjungit för många äldreboenden i Linköping på initiativ av 
RPG i Equmeniakyrkan, men det blev alltså också ett framträdande 
på Öppet Hus.

Marcus Lind berättar om nu-
läget för samarbetsavtal med 
Domkyrkan och S:t Lars. Det 
senaste avtalet undertecknades 
januari 2017.
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Medljus har tagit kontakt med Catharina Helmersson, 
som tillträtt som ny församlingsherde i S:t Lars försam-
ling. Det är ju en av våra samarbetsförsamlingar och det 
är ju fint om vi känner till personal som arbetar i dessa. 

Catharina, berätta lite om dig själv
Jag heter Catharina Helmersson och är född i 
Norrköping, och uppvuxen i Finspång. Min 
familj består av Göran Helmersson, som är 
präst i Åkerbo och Molly, en vuxen dotter 
som bor i Lund. Jag prästvigdes 1992 för Lin-
köpings stift. Mina första år som präst tjänst-
gjorde jag i Norrköping. Därefter flyttade 
jag till Linköping för att tjänstgöra i Rystad. 
Jag har jobbat som rekryteringsadjunkt med 
biskop Martin Lind, tjänstgjort som distrikts-
präst i Tannefors (S:t Lars församling), varit 
studentpräst och därefter kyrkoherde i Ryd. 
I samband med en omorganisation i Svenska 
kyrkan i Linköping blev jag församlingsherde 
i Ryd, då den nya organisationen bildade ett 
pastorat med 8 församlingar med lika många 
församlingsherdar och enbart en kyrkoherde, 
domprosten. Innan jag kom tillbaka till S:t 
Lars jobbade jag som arbetsledande kom-
minister några år i Domkyrkoförsamlingen. 

När tillträdde du din tjänst och vad innebär den för 
arbetsuppgifter?
Jag tillträdde min tjänst som församlingsherde 
i S:t Lars först som vikarie i augusti 2019 och 
kort därefter blev jag ordinarie. Så egentligen 
är jag inte längre så ny. Jag är välkomnad av 
församlingen, men det mer officiella välkom-
nandet har ännu inte ägt rum då Covid-19 
har påverkat även detta. Detta kommer att ske 
den 9 januari 2022 kl.17 i S:t Lars kyrka. Då 
kommer även delandet av S:t Lars församling 
att uppmärksammas, vilket innebär att S:t 
Lars innerstad blir en egen församling och 
Tanneforsdelen bildar en egen församling. 
Detta sker 1 januari 2022.

Vad brinner du mest för i ditt arbete?
Jag gläds åt alla ideella medarbetare, som 

finns i vår församling, körmedlemmar, kyrk- 
och gudstjänstvärdar, vardagsvärdar, fredags-
öppetvärdar, mackgänget för att nämna några. 
De har hittat en plats i kyrkan som blir till 
glädje för församlingen. 

S:t Lars församling är en citykyrka, som 
vill finnas tillgänglig för människor. Genom 
kyrkans placering i centrum blir den ett kom-
plement till övriga kyrkor i vårt pastorat. Till 
att vara citykyrka hör att erbjuda gudstjänster 
av olika slag, vid olika tider, och vid öppet-
tiderna sträva efter att ha personal och ideella 
medarbetare tillgängliga för samtal och möten 
av olika slag. Församlingen har startat upp 
Fredagsöppet, som innebär att kyrkan är öp-
pen varje fredag från och med 20/8 kl. 20-01.

När jag kom hade församlingen startat ett 
arbete med Regnbågsnyckeln. ”Regnbågs-
nyckeln är en hbtq-märkning som visar att 
förtroendevalda och medarbetare – samt i S:t 
Lars församling även ungdomsgruppen - i en 
församling genomgått processmodell Regn-
bågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka 
och har viljan att arbeta aktivt för mångfald 
och öppenhet.” 

Coronapandemin, på vilket sätt påverkar den arbetet?
Coronapandemin har inneburit ändrade 
uppgifter för kyrkan. Då det inte funnits 
möjlighet att fira gudstjänst, har kyrkan varit 
öppen och bemannad i större utsträckning 
än tidigare. Den enskilda bönestunden med 
ljuständning har fått en viktigare plats. Förra 
sommaren var många medarbetare engagerade 
i Mathjälpen och många, även ideella ringde 
runt till medlemmar för att se hur de mådde 
och om de behövde hjälp av något slag.  

Det som har tagit kraft är sorgen över pan-
demin och allt vad den inneburit av sjukdom 
och död, inte bara i Linköping förstås utan 
även i världen.

Naturligtvis har det funnits en oro för att 
bli smittad, eller att utan att veta om det bära 
på smittan. Församlingarna har värnat om 
att på ett säkert sätt kunna möta människor 
under denna tid och gör fortsättningsvis. Na-
turligtvis har det skapat en frustration över att 
inte kunna jobba på som vanligt, inte kunna 
planera som vanligt, inte kunna ha framför-
hållning på samma sätt som tidigare och helt 
enkelt tappat kontrollen. Jag tycker det har 
varit hanterbart men inte alltid så enkelt. 

Att samarbeta mellan samfunden, hur ser du på det 
och har du erfarenheter av det sedan tidigare tjänster?
Linköpings domkyrkoförsamling, S:t Lars 
församling och Equmeniakyrkan har sedan 
flera år tillbaka ett ekumeniskt samråd där jag 
även tidigare var engagerad som representant 
för domkyrkoförsamlingen. En viktig samver-
kan för några församlingar i city.

Det ekumeniska arbetet är viktigt för mig. 
Jag var en tid engagerad i LKR, Linköpings 
kristna råd. Det är bra att känna varandra i 
de olika församlingarna och ha möjlighet att 
hjälpas åt till att sprida Guds rike i vår stad, 
även om vi ibland gör det på olika sätt. Vår 
röst i vårt samhälle kan bli starkare tillsam-
mans. Jag är även mån om religionsdialogen 
i ett samhälle med mångfald.

Vad gör du helst en ledig dag? 
En ledig dag åker jag gärna och badar, eller 
plockar svamp, syr, stickar eller virkar.

Något annat du vill berätta/hälsa till Medljus läsare? 
Välkommen till S:t Lars en fredagskväll! 

Vi säger också välkommen till oss i Equmeniakyr-
kan när tillfälle ges. Vi önskar dig allt gott 
i din tjänst som församlingsherde i St Lars 
församling.

BIRGITTA JACOBSSON

Intervju

Catharina Helmersson är ny försam- 
lingsherde i S:t Lars församling

Catharina Helmersson är ny församlignsherde i S:t Lars församling 
och berättar om vad den nya tjänsten innebär och sina tankar kring 
ekumeniskt samarbete. ?Några korta, snabba:

Senast lästa bok? Ett år av magiskt 
tänkande av Joan Didion
Älsklingsrätt? Sushi
Dold talang? Spelar cittra.
En film eller serie du gärna ser? The 
Good Fight
En känd person du gärna skulle äta mid-
dag med? En okänd, min man.
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Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping

www.equmeniakyrkanlinkoping.se
facebook.com/equmeniakyrkanlinkoping 

info@equmeniakyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition
 TELEFON 013-24 98 00

INFORMATIONEN 013-24 98 25
MARTAS CAFÉ 013-24 98 21

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST
Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal
MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

exp 013-24 98 01 
Lediga dagar: Fredag och lördag.

LARS HERMANSSON Pastor och vice församlingsföreståndare
mobil 0706-66 17 47

MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812

EVA MILTON Diakon
exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.

LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare
Föräldraledig.

STINA HOLMGREN Vikarierande ungdomsledare
exp 013-24 98 07

GUNNEL KARLSSON Verksamhetsledare
exp 013-24 98 04

BIBBI ÅHMAN Adminstratör
exp 013-24 98 00

KONFERENSANSVARIG exp 013-24 98 02
e-post konferens@equmeniakyrkanlinkoping.se

CATRINE RAPP Café- och köksansvarig
exp 013-24 98 03

LARS-ÅKE ANDERSSON Ljud- och driftstekniker 
exp 013-24 98 06

PATRICK NILSSON Vaktmästare, exp 013-24 98 09

Ordförande
Församlingen ANNA GARDSTRÖM

ordf@equmeniakyrkanlinkoping.se
Equmenia TOMAS RÖJDER 0702-48 56 60

equmenia@equmeniakyrkanlinkoping.se

E-post
Om inget annat anges: 

fornamn.efternamn@equmeniakyrkanlinkoping.se

Bankgiro och Swish
Bankgiro församlingen 572-79 38

Församlingens organisationsnummer 822 000 2805 
Plusgiro Equmenia 411827-9

Församlingens Swishnummer 123 175 86 63
Swishnummer Equmenia 123 157 97 05

Kursdagar om diakoni, omsorg och själavård  
Kursen vänder sig till dig som är engagerad i 
din församlings diakonala arbete, längtar efter 
att vidga och fördjupa dig i dessa frågor, ser 
behovet i samhället och vill ta Jesu uppma-
ning på allvar.

Utbildningen arrangeras av Diakonala Rå-
det i Region Öst som genomför kursen i sam-
arbete med Bilda. Kurstillfällena innefattar två 
lördagar och en helg (med övernattning) med 
tema diakoni, omsorg och själavård. Dagarna 
bygger på varandra och man rekommenderas 
att närvara vid samtliga tillfällen. Datum 
hösten 2021:

25 september. Hålls på två platser i regionen; 
Equmeniakyrkan i Linköping och Immanu-
elskyrkan i Jönköping.

23 oktober. Hålls på två platser i regionen; 
Equmeniakyrkan i Linköping och Imma-

nuelskyrkan i Jönköping.
12-13 november. Hela gruppen möts på Söd-

ra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping.
För mer information och anmälan: https://

equmeniakyrkan.se/utbildning/diakoni-
omsorg-och-sjalavard/ Eventuella frågor kan 
besvaras av Eva Milton, tfn 013-249805.

EVA MILTON

På kyrktorget

Ledardag i Equmeniakyrkan Region Öst
Varmt välkommen på Ledardag i Region Öst 
lördag 16 oktober! En dag för alla i ledaruppdrag, 
både i församling och Equmenia. Sju olika 
platser (varav Linköping är en) – samma tid, 
samma innehåll.

En mötesplats för inspiration och växt, 
gemenskap och gudsmöten. Dagen innehåller 
storsamlingar, valbara seminarier, tid för sam-
tal, fika och gudstjänst. Delar av innehållet 
är gemensamt i form av digitala sändningar, 
medan övrigt program är lokalt.

Huvudtalare är Carin Dernulf som är ge-
neralsekreterare för Equmenia och biträdande 
kyrkoledare Joakim Hagerius. Maria Linder 
kommer också att hålla i ett seminarium som 
livesänds från Linköping till övriga platser. 
Temat för det är ”Ett ord att lita på och helt 
värt att ta till sig - att leda andakter som ger 
mersmak”. 

Mer information finns också på https://
equmeniakyrkan.se/ost/ladda-en-ledardag/

Angående rekryteringen av församlingsmusiker 
Under juni träffade rekryteringsgrup-
pen ett antal kandidater och genomförde 
även arbetsprover. Förhoppningen var att 
nu i augusti presentera ett förslag till ny 

församlingsmusiker för först styrelsen och 
därefter till församlingsmötet. Tyvärr drog 
den tilltänkta kandidaten på grund av per-
sonliga omständigheter tillbaka sin ansökan 
i början av augusti. Rekryteringsprocessen 
kommer därför att börja om nu i höst och 
rekryteringsgruppen kommer som ett första 
steg att dra eventuella lärdomar från proces-
sen i våras. 

När det gäller höstens verksamhet kan vi 
med stor glädje berätta att Astrid Tingström 
kommer att leda församlingskören under 
hösten och att dessa inom kort kan börja 
öva igen! Vi kan också meddela att vi har 
den stora glädjen att under hösten kunna 
behålla Jacob Wessbo på timmar. Tanken är 
att Jacob ska finnas med i våra gudstjänster 
en gång i månaden och vara tillgänglig som 
stöd när t.ex. församlingskören sjunger på 
våra gudstjänster. 

Vi kommer också att under hösten anställa 
en körledare för Revoice. Hon heter Anna 
Weister Andersson och arbetar som frilan-
sande gospelartist och körledare. Tidigare har 
hon bland annat varit ansvarig för gospellin-
jen på Glimåkra folkhögskola. 

Ledningsgrupp Musik kommer också 
att stötta och hjälpa till att planera och ko-
ordinera församlings sångare och musikers 
deltagande i gudstjänstlivet. 

MARCUS LIND

Inför årsmötet!
Om du mot förmodan skulle vilja avsäga dig 
ett uppdrag i församlingen inför kommande 
årsmöte, vill vi ha ditt besked senast onsdag 
15 september. 

Du som gärna vill göra en insats men 
inte har hittat en uppgift ännu är också 
välkommen att höra av dig när som helst! 
E-post: 291lindgren@gmail.com. SMS: 
0768-585473. Brev: Valberedningen, Equme-
niakyrkan, Drottninggatan 22, 582 25 Lin-
köping. Dina vänner i valberedningen genom

SUNE LINDGREN SAMMANKALLANDE

Kort och intensiv sommar på Klintagården
Säsongen blev kort och intensiv. Tre veckor 
med gårdspastorer och en hel del offentliga 
samlingar, anpassade till rådande restriktioner. 
Förra veckan var Groowe-lägret här. Nästan 
140 deltagare som ”tog” i stort sett alla våra 
resurser samtidigt som de gav mycket glädje 
till gården. Nu har sommarpersonalen åkt 
hem och säsongen börjar avrundas. Men den 
avslutas först till Skördefesten, 27 septem-
ber-3 oktober, då vi kommer att erbjuda en 
grillbuffé och ha en konsert med Lena-Maria 
Klingvall i samarbete med Erikshjälpen på 
lördagskvällen.

MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE PÅ KLINTAGÅRDEN
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Se, jag gör allting nytt

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

På kyrkbacken

VI I RPG HOPPAS att läget för smittspridningen 
och den pågående vaccinationen ska leda 
till ytterligare lättade restriktioner och 
möjlighet för oss att samlas igen under 
hösten. Hur vi eventuellt kan träffas, får 
vi återkomma till när vi vet mer!

Fram till dess går det fortfarande bra 
att vara med och stötta RPG genom att bli 
medlem. Avgiften är 220 kr per person.  
Här är betalningsmöjligheterna: Bankgiro 
5275-7259 eller Swish 123 483 3208.

Med hopp om återseende senare i höst!
BIRGITTA LARSSON, TEL 0768-313066

RPG avvaktar läget under hösten

RPG står för Riksförbundet Pensio-
närsgemenskap och är en av de fyra 
pensionärsorganisationer som ingår 
i regeringens pensionärskommitté. I 
Equmeniakyrkan Linköping arrangerar 
RPG i vanliga fall varannan torsdag 
intressanta program inom kultur, kyrka, 
samhälle och vetenskap.  
Alla är varmt välkomna!

Välkommen till Ekumeniska bön- och lovsångsmäs-
san i Domkyrkan på fredagskvällar!
En fredagskväll i månaden kl 20.00 firas ekume-
nisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan. 
Den huvudsakliga målgruppen är studenter 
och unga vuxna, men alla är välkomna! I höst 
går vi ”back to the roots” och har tema-kvällar 
utifrån mässans namn. Höstens teman är 
därmed ekumenik, bön, lovsång och mässa. 
Varmt välkommen till denna mässa, som 
knappt kan beskrivas vad gäller atmosfär utan 
behöver upplevas på plats. 

PLANERINGSGRUPPEN GENOM MARIA LINDER

Lång paus för Gemenskapseftermiddag
Ingen av oss kunde ana för snart ett och ett 
halvt år sedan att möjligheten att mötas skulle 
minskas så dramatiskt och så länge.

Gemenskapseftermiddagen, där vi träffas 
varannan vecka, samtalar, fikar och lyssnar 
till någon intressant person har måst göra 
en lång paus

Vår förhoppning är nu att vi tidig höst 
återigen skall kunna få mötas. Vi återkommer 
när vi vet mer.

IRENE DAHLBERG 
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ÅR 2006 KOM DEN AMERIKANSKE pastorn Rob Bells första 
bok ut på svenska. Översättningen fick titeln 
”Elvis som hötorgskonst : att måla om den 
kristna tron”. I boken påstår Bell att varje 
generation behöver göra sin tolkning av den 
kristna tron för att den ska bli relevant i sin 
samtid. Det handlar inte om att omtolka 
kärnan i kristen tro utan snarare var tyngd-
punkterna borde ligga. Vi behöver inte gå 
särskilt långt bak i historien för att konstatera 
att kristna i olika tider och i olika delar av 
världen funnit olika delar av den kristna tron 
olika relevanta. Nya församlingar finner ofta 
Paulus brev till församlingar som speciellt 
relevanta för sin situation. Människor som 
befunnit sig i fångenskap finner tröst i Bi-
belns berättelser om såväl slaveri i Egypten, 
fångenskap i Babylonien eller Paulus tid som 
fånge i nya testamentet. Poängen är att kristet 
liv har sett olika ut i olika tider även om tron 
i grunden har varit densamma.

Ofta har nya rörelser lyckats hitta något i 
tron som speciellt attraherar eller är relevant 
för sin tid. Inte sällan händer detta också i 
församlingar som splittras. Där den ena delen 
har fått tag i något nytt som de vill betona och 
ge större plats medan den andra halvan upple-
ver att allt det andra som tidigare fått ta plats 
ifrågasätts eller riskerar att försvinna. Detta är 
egentligen typexempel på hur vi människor 
fungerar och hanterar en förändringsprocess 
på olika sätt. En del av oss vill instinktivt hålla 
fast vid det som varit och en del vill släppa in 
och omfamna det nya. Oavsett hur vi känner 
och var vi står i en viss fråga så är nyckeln 
att försöka se bortom sakfrågan. Där finns 
som regel alltid en längtan efter någonting 
som är gott. En längtan efter mer av Jesus i 
sitt liv, en längtan efter djupare gemenskap i 
församlingen eller längtan efter en mötesplats 
som rymmer hela ens livssituation.

DEN SOM VARIT KRISTEN LÄNGE har förhoppningsvis hun-
nit se och erfara detta. Och genom detta lärt 
sig vad det är som verkligen är väsentligt, 
nämligen just tron på Jesus. I 1 Korintierbre-

vets nionde kapitel skriver Paulus och berättar 
för församlingen om hans förmåga att anpassa 
sig till det sammanhang som han för tillfället 
befinner sig i.

”19 Fri och oberoende av alla har jag alltså 
gjort mig till allas slav för att vinna så många 
som möjligt. 20 För att vinna judar har jag 
för dem varit som en jude. För att vinna dem 
som står under lagen har jag för dem varit som 
en som står under lagen, fast jag själv inte står 
under lagen. 21 För att vinna dem som är utan 
lag har jag för dem varit som en som är utan 
lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju 
Kristi lag. 22 För att vinna de svaga har jag 
inför dem varit svag. Allt har jag varit inför 
alla, för att åtminstone rädda några. 23 Allt 
gör jag för evangeliets skull, för att också jag 
skall få del av dess löften.”

ATT PAULUS KAN GÖRA DET HÄR är en konsekvens av att 
han är trygg i sin tro på Gud och i sin relation 
med Jesus Kristus. Den står inte och faller 
med yttre faktorer och annat som förändras.

Efter 19 månader av covid-19 står vi nu 
inför det som verkar vara en ny tillvaro nå-
got mer lik den vi tidigare var vana vid. Det 
är samtidigt uppenbart för de allra flesta av 
oss att varken samhället eller vår församling 
kommer att vara precis som förr. Och när det 
gäller det sistnämnda så är det helt i sin ord-
ning. För vi är en dynamisk gemenskap som 
hela tiden förändras. Dessutom har vi under 
pandemin förenat två tidigare församlingar. 
Så länge vi håller fast vid det som förenar 
oss – tron på Jesus Kristus – och gemensamt 
söker honom och Guds vilja för vår framtid. 
Då har vi ingenting att frukta.



Välkomna åter till Galleri Magnifik! Om det blir lätt-
nader i restriktionerna för pandemin blir det 
vernissage lördag 2 oktober kl 13.00, alternativt 
öppning av en ny utställning. Då återkommer 
en grupp ur Svenska Konstnärsförbundet/ 

Östgötagruppen (från Region Öst) med konst 
i varierande tekniker och mycket färg.  Grup-
pen hade våren 2017 en utställning på Galleri 
Magnifik men har också haft samlingsutställ-
ningar bland annat i Norrköping på Galleri 
Mot strömmen och Konstforum. 

Svenska Konstnärsförbundets ordförande 
Ronny Knutsson från Norrköping kommer att 
vara representerad med oljemålningar. Han 
gjorde ett uttalande i Norrköpings tidningar 
i maj 2016 om fördelen med samlingsutställ-
ningar, där olika konstnärskap kan samverka. 
Dessutom är det utvecklande att göra något 
tillsammans, eftersom konstnären i sitt arbete 

oftast är ensam. Själv får han mycket inspira-
tion i sitt konstnärskap från naturen.

En annan av gruppens medlemmar, Sonja 
Tolander, har sin hemvist i Nyköping och me-
nar att samlingsutställningen blir ett forum 

där man kan ta del av andra konstnärers olika 
kunskaper och uttryck och samtidigt se hur 
konsten kan samspela. Det blir ett spektrum 
av olika uttryck, själv arbetar hon med grafik, 
akvarell och olja.

Tina Liljegren, grafiker från Linköping, ar-
betar och utbildar sig inom en minimalistisk 
bildtradition som handlar om att organisera 
rumsliga förhållanden mellan färg och form 
utan föreställande modeller. Tina ger också ett 
brett spektrum av uttryck genom illustrativ 
och abstrakt konst där nya möten mellan 
linjer och former sker.    

 Anna-Stina Gerdin målar i akryl. I bilderna 

Galleri Magnifik

Svenska Konstnärsförbundets östgötagrupp 
ställer ut i Galleri Magnifik i oktober

som växer fram finns verkliga och overkliga 
varelser. Hon menar att det är ”mitt inre barn 
som får styra vilka motiv som målas fram. 
Det blir gärna sagofigurer som möts på olika 
sätt. Det är mötet och det ljus som uppstår 
som fascinerar mig och det vill jag ska synas 
i mina tavlor”.

En konstnär som arbetar med digitalgrafik 
är Margareta Brandin. Hon presenterar sig som 
”det ritande barnet, som blev civilingenjör, 
som blev bildkonstnär”. För henne är det 
viktigt att växla mellan snabba och långsamma 
material och metoder och konst handlar om 
tilltal, om att beröra. 

John Arvidsson målar tavlor i olja och motiven 
tas ofta från rymden men också från drömmar 
och fantasier. Ibland kan det bli porträtt och 
skogsmotiv. John var med i utställningen i 
Galleri Magnifik våren 2017 tillsammans 
med Ronny, Sonja, Tina, Anna-Stina och 
Margareta. I årets utställning deltar ytterli-
gare två konstnärer från Konstnärsförbundet/
Öst nämligen Lena Svedjeholm och Karin 
Mårtensson. 

Lena Svedjeholm arbetar med måleri och 
collage, en blandteknik som experimenterats 
fram. Bilderna får växa fram långsamt med 
hjälp av pappersbitar, lim, akrylfärg och 
markerpennor. Inspiration hämtar Lena från 
sagor, myter och drömmarnas symbolvärld.  

Även Karin Mårtenssons inspiration kom-
mer från myter och sagor. Tekniken består 
av många tunna lager med akrylfärg ovanpå 
varandra som sakta bygger upp den färdiga 
bilden. 

Sammanlagt får vi ta del av och låta oss 
beröras av åtta konstnärers bilder i denna 
samlingsutställning under utställningsperio-
den som varar från 2 oktober till och med 7 
november. Galleriets öppettider är måndag-fredag 
kl 10.00-20.00, lördag kl 10.00-16.00 och söndag kl 
10.00-15.00. 

ELISABETH AHLSTRAND GALLERIGRUPPEN OCH TINA LILJEGREN KONSTNÄR

Planeringen av konstutställningar 
i Galleri Magnifik är nu klar fram 
till hösten 2022. Konstnärerna 
vill nämligen ofta ha upp till ett 
års framförhållning. Det är således 
redan i höst dags att börja planera 
för verksamhetsåret 2022/23. Nu 
finns det ett utmärkt tillfälle att 
anmäla sitt intresse av att delta 
i denna planering. Planeringen 
består av att gallerigruppen söker 
lämpliga utställare, exempelvis 
genom att besöka konstrundor 

och konstnärer, söka på nätet och bedöma 
inkomna utställningsförfrågningar och tips, 
och sedan färdigställer en lämplig utställ-
ningsplan.

Det praktiska arbete, som är ett givande 
och utvecklande samarbete, handlar om att 
teckna avtal med våra utställare, utforma 
vernissagekort och affischer, vara behjälplig 
vid hängning och nedtagning av utställning-
arna, hålla i vernissager och administrera 
försäljningen.

Om du känner för att delta i ett sådant 
arbete är du välkommen att höra av dig till 

valberedningen eller gallerigruppen för 
att få mer information. Önskan från nu-
varande grupp är att under 2022 kunna 
fortsätta arbetet tillsammans med en ny 
samarbetsgrupp, som sedan är beredd att ta 
över arbetet från och med verksamhetsåret 
2022/2023. 

Galleri Magnifik är numera ett väleta-
blerat och uppskattat galleri i vår stad, har 
många besökare och bidrar till en öppen 
kyrka. Verksamheten ger även ett ekono-
miskt tillskott till församlingen.

VALBEREDNINGEN EFTER KONTAKT MED GALLERIGRUPPEN 
GENOM SUNE LINDGREN 

!
Nya medarbetare söks till Gallerigruppen
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Peter Classon i Galleri Magnifik
Peter var hos oss hösten 2016 och vi är nu 
glada att han vill återkomma till oss. Utställ-
ningen var mycket uppskattad och uppmärk-
sammades bl a av Corren som recenserade 
utställningen. Förutom några kurser i kroki, 
oljemålning och akvarell är Peter självlärd. Ef-
ter 2016 har han deltagit på flera utställningar, 
bl a Östergötlands jurybedömda utställning 
”Under samma tak”.

Peter målar i akryl på duk. Motiven är en 
blandning av naivism och figurativa detaljer 
som resulterar i intressanta bilder som har 
djup och 3D-effekt som väcker tittarnas 
uppmärksamhet. Bilderna är en blandning av 
science fiction, där framtid, nutid och dåtid 
vävs samman. De kan exempelvis handla om 
miljökatastrofer, men som samtidigt ger en 
glimt av hopp, kanske efter en nattlig bild 
med full måne.

Utställningen, som har temat ”Urbana 
Landskap”,  pågår under tiden 21 augusti till 
26 september. 

LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Sommarutställningen i galleriet
Under perioden 22 maj till 15 augusti hade vi 
vår interna sommarutställning i vårt Galleri. 
Vi var fjorton församlingsmedlemmar och 
vänner till församlingen som ställde ut.

Trots gällande restriktioner hade vi många 
besökare, som uppskattade vår utställning 
och att 50% av försäljningssumman ska gå 
till kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. 
Då vi räknade ut vårt försäljningsresultat 
visade sig att minst 15 000 kronor (prelimi-
när summa) kommer att sättas in på kyrkans 
barn- och ungdomsverksamhets konto.

LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Personalen i Equmeniakyrkans konferensbolag har 
under pandemin delvis varit permitterade. 
Under den tid man har varit på plats har det 
varit mycket lugnt. Därför har man fått passa 
på att göra något extra med egna idéer. 

Annelie Hammarlund och Linda Ahlfors 
började därför fundera på hur man skulle 
kunna pigga upp väggen i gången mot idrotts-
hallen i Equmeniakyrkan.

Linda som är mycket intresserad av växter 
och bilder kom med idéen att måla Magno-
liablommor på väggen. 

Linda och Annelie fick godkänt av Gun-
nel Karlsson. 

Medljus tyckte, att det hela lät spännande 
och gick till Equmeniakyrkan för att kolla det 

hela och få veta 
mera. 

Det blir en 
kul grej och kos-
tar inte så myck-
et pengar, säger 

Verk av Peter Classon, som ställs ut i Galleri Magnifik fram till 26 
september. Passa på att besöka galleriet!

I kyrkans korridorer

Linda och Annelie fräschar upp 
kyrkans interiör

Annelie Hammarlund och Linda Ahlfors, som både arbetar i kyrkans 
konferensbolag, har gjort korridoren som bl.a. leder fram till idrottshal-
len, trevligare med vacker utsmyckning på väggen.

När jag skriver detta är vi mitt uppe i högsomma-
ren och värmen har nått in i Lambohovskyr-
kan både bildligt och bokstavligt. Det är 
glädjande att återigen kunna fira gudstjänster 
och mässor tillsammans efter vårens stränga 
restriktioner.  Naturligtvis sker det fortfarande 
en anpassning efter de restriktioner som finns, 
men det känns hoppfullt inför framtiden.

 Rekryteringsprocessen av församlings-
herde är på gång och vi hoppas att en ny herde 
är på plats i slutet av detta året. Under höstter-
minen vikarierar Margreth Gårdelöv och det 
är med glädje vi har henne som medarbetare!

När vi ser fram emot hösten så kan jag 
konstatera att en av de tolkningar som finns 
av evangelietexten på Kristi förklarings dag, 
nämligen att byta perspektiv, har varit påtag-
ligt den senaste tiden. Förhoppningsvis har 
perspektivskiftningarna kring allt det som 
rör pandemin lärt oss något inför framtiden. 
Jesus påminner lärjungarna på berget om att 
inte bygga fast sig i hyddorna på berget utan 
gå ner från berget till det som väntar där. 
Det vi bär med oss inför framtiden är att 

hur än tiderna skiftar och vilka perspektiv vi 
än behöver ta i församlingen så finns Jesus 
där vid vår sida. Jesus finns där både i den 
avskilda stunden på berget och i allt det som 
sker nedanför berget av terminsstarter och 
händelser. I det perspektivet fortsätter livet i 
Lambohovskyrkan hösten 2021.

MARIA ÅKERSTRÖM KYRKOHERDE

Livet i Lambohovskyrkan

Livet i Lambohovskyrkan

Annelie renoverar 
stolar. Hon sätter nytt 
tyg på de stolar som 
är slitna.

Linda. Det piggar upp för oss som jobbar här 
och för alla som kommer förbi. 

Nu ser vi fram emot det slutliga resultatet.
GUDRUN EKLUND
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Vilmas spalt
Någonting jag lärt mig under denna som-
mar är att leva mer i nuet. Att inte 
tänka på vad som kommer härnäst 
eller vad jag ska göra sedan, utan bara 
uppleva och reflektera över det som 
händer här och nu, i just detta ögon-
blick. Många gånger tänker vi på vad 
vi ska göra när vi kommer hem eller 
hur våra liv kommer se ut om några 
år. Vi är så upptagna med att tänka 
framåt och på vad som komma skall 
att vi glömmer bort det som sker för 
stunden, det som faktiskt har någon 
verklig betydelse. Jag själv är en person 
som tänker mycket på framtiden. Jag 
planerar och strukturerar omfattande 
delar av min vardag för att säkerställa 
att målet jag satt upp kommer uppnås. 

För mig är organisation och förberedande 
en väsentlig del av livet, men att kon-
centrera och rikta uppmärksamheten 
på det närvarande är minst lika viktigt 
som att sätta fokus på det efterkom-
mande. Det är just detta som gör att 
vår relation med Gud är så meningsfull 
och berikande. För när vi tillber och 
lovprisar, dyrkar och ärar Gud, känner 
vi inte bara gemenskap med vår Herre, 
utan lär oss också att uppleva livet mer 
för vad det är - här och nu. Gud verkar 
på mer än bara ett sätt i våra liv, vare 
sig vi är medvetna om det eller inte, 
och för det tycker jag att vi ska tacka 
Honom, i all evighet!

VILMA THOLANDER

Söndag 5 september samlas alla Equmenias ledare 
för en gemensam kickoff inför hösten! Vi 
äter, får information om hösten, inspireras 
genom undervisning och gör en kul aktivitet. 
Anmälan sker till Tomas Röjder på ordfö-
rande.equmenia@missionskyrkanlinkoping.
se senast onsdag 1 september.

Välkommen till 
höstens ledarkickoff!

Äntligen fick vi åka på läger! Över 100 tonåringar 
samlades vecka 31 på Klintagården på Öland 
för sommarlägret Groowe. Mycket stod på 
spel och hela våren har planeringsgruppen 
vägt fördelarna med lägret mot pandemi-
risken. Med många co-
ronaanpassningar, litervis 
med handsprit och Guds 
beskydd blev ingen smit-
tad och vi behövde inte ens 
använda snabbtesterna vi 
hade med oss! 

Från Linköping åkte 
19 förväntansfulla ungdo-
mar - rekordmånga för vår 
förening! Några hade varit 
på Groowe tidigare, för andra var det första 
tonårslägret i livet! 

Lägerdagarna innehöll bland annat semi-
narier på teman som mission, nådegåvor och 
kristen klimataktivism. På eftermiddagen 
fanns det tid för bad och fritid innan delta-
garna fick gå till olika valda aktiviteter som 

volleyboll, pyssel och repklättring. Klockan 
sju var det dags för samlingen som kallas 
Groowe 19 - ett ösigt lovsångsmöte med 
predikan och bön. Årets lovsångsteam från 
Mjölby var mycket uppskattat. De ledde 

sångerna med allt från 
gitarr och piano till 
trombon och synt.

Sist på programmet 
varje dag var ”Party”. 
Då samlades hela läg-
ret till aktiviteter som 
”Så ska det (verkligen) 
låta” eller ”Bäst i test”. 
Efter det fick de som 
ville gå på en lugnare 

andakt i kyrkan eller gå och lägga sig. 
Efter sex intensiva lägerdagar satte vi oss på 

bussen mot Linköping. Trots att de flesta inte 
sovit mer än några timmar sista natten stämde 
de upp i spontan lovsång hela vägen hem.

Redan nu bokar vi in vecka 31 nästa år för 
ett nytt Groowe på Öland.

STINA HOLMGREN

Groowe 2021 - Äntligen läger!
Gänget från Equmeniakyrkan Linköping som åkte på tonårslägret Groowe 2021 på Klintagården på Öland.

Välkommen till Equmenias årsmöte!
Fredag 1 oktober kl 18.00 är det Equmenias års-
möte. Då fattar vi massa viktiga beslut om vår 
förening för barn & unga, väljer en ny styrelse 
och bestämmer vad vi vill med verksamheten. 
Under kvällen äter vi också pizza och har en 
andakt. Välkomna!

EQUMENIASTYRELSEN”
”Från Linköping åkte 

19 förväntansfulla 
ungdomar - 

rekordmånga för vår 
förening! ”



BARN
Dansgruppen Glow 8–11 år tisdag 17.00
Livia Ottosson, 070–631 11 91
Barnkören Joy! från 6 år onsdag 17.30
Obs! Övar i Lambohovskyrkan 
Stina Holmgren, 013–24 98 07
Barnmusik, 0–1 år fredag 10.30
Solveig Åkerblad, 073-362 19 81 
Facebook-grupp Barnmusik i Missionskyrkan
Barnmusik, 1–3 år fredag 09.30
Solveig Åkerblad, 073-362 19 81 
Facebook-grupp Barnmusik i Missionskyrkan
Skattkistan, 4–10 år söndag 11.00
Sofia Mannerfelt, 073-067 18 61
På G, 10–13 år söndag 11.00
Elin Norberg, 072–542 20 24

UNGDOM 

Maria Linder, tel 013-24 98 12
www.equmeniakyrkanlinkoping.se

YTTERLIGARE INFO

AKTIVITETER

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år torsdag18.00
Marre Staaf, 070–171 09 29
Upptäckarscout, 10–13 år torsdag 18.00
Daniel Hällgren, 073–091 69 31
Äventyrarscout, 13–16 år torsdag18.00
David Svensson, 073-036 99 24
Utmanarscout, 16–19 år torsdag 18.00
Oskar Dawidson, 073-854 53 12
Scout i Lambohovskyrkan torsdag 18.00
Veronika Granat, 070–624 28 46

Konfirmation, årskurs 8 fredag 16.00
Maria Linder, 013–24 98 12
Grandios, från årskurs 7 varannan fredag 19.00
Stina Holmgren, 013–24 98 07
The Bible, från årskurs 9 fredag 20.00
29 januari, 19 februari, 26 mars, 16 april, 21 maj
Maria Linder, 013–24 98 12

Ungdomskören Hope, från årskurs 7 tis 18.30
Stina Holmgren, 073949805.
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STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokör tisdag 18.00
Jacob Wessbo, 013–24 98 08
Gospelkören Revoice, 19-35 år onsdag 18.30
Lovisa Kienzler, 073–777 25 86
Se Instagram-kontot revoicegospel och Facebook-
sidan Revoice Gospel Choir 
Ekumenisk bön- & lovsångsmässa
Domkyrkan fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångs-
mässa i Linköpings domkyrka
Ny i stan söndag 10.30
Maria Linder, 013–24 98 12
After Church söndag 13.00
Eva Elander, 070-454 99 71
Mångkulturell Innebandy söndag 18.00
Josef Danielsson, 073-808 17 55 
Se Facebook-gruppen Mångkulturell innebandy

Kalendern
[för ev ändringar, se www.equmeniakyrkanlinkoping.se]

AUGUSTI
29 10.30 Ny i stan
 13.00 SUVeränt häng 
SEPTEMBER
5  Equmenias ledar-

kickoff Läs mer här 
intill!

5 18.00 Innebandyn startar
10 20.00 The Bible Kroppen
10-12 Scoutläger
12 13.00 SUVeränt häng
15  Andaktsworkshop för 

Equmenias ledare
24 20.00 Ekumenisk bön- 

och lovsångsmässa i 
Domkyrkan. Ekume-
nik.

OKTOBER
1 18.00 Equmenias årsmöte-

Läs mer här intill!
8 20.00 The Bible Apologetik
15 20.00 Ekumenisk bön- 

och lovsångsmässa i 
Domkyrkan. Förbön.

16  Ledardag LADDA. 
Läs mer på sidan 6.

23  Equmenia Östs re-
gionstämma

23-24 Grön kyrka
29-31 Pilgrims höstmöte
NOVEMBER
5-7  Ungdomskonferen-

sen Smaka & Se i 
Ingarp.

Sidor
Equmenia Missionskyrkan Linköping
Equmeniakyrkan Linköping
Revoice Gospel Choir
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa

Grupper
Ungdom Equmenia Missionskyrkan i 
Linköping
Unga vuxna, Missionskyrkan i Linköping
Unga vuxna i Linköpings kyrkor
Mångkulturell innebandy
Barnmusik i Missionskyrkan

SOCIALA MEDIER

equmenia_missionlkpg
revoicegospel

I och med smittläget i Linköping 
kan det vara så att vi måste ändra 
planerade arrangemang. Kolla hem-
sidan eller hör av dig för uppdaterad 
information.

Ny i Stan & SUVeränt häng!
Vid höstterminsstarten är du som är 
ny i stan särskilt välkommen till oss! 
Fyra söndagar (29 augusti, 5 september, 
12 september och 19 september) finns 
det ny-i-stan-värdar på plats vid kl 
10.30 före gudstjänsten på söndagar-
na för att hälsa dig välkommen och 
ge information om församlingen.

Du som är Student och/eller Ung 
Vuxen, oavsett om du är ny i stan 
eller inte, är också välkommen till 
SUVeränt häng! Söndag 29 augusti och 
söndag 12 september samlas vi i Träd-
gårdsföreningen efter gudstjänsten 
för att fixa mat, spela kubb, köpa 
glass, snacka tro och ”catch up” efter 
sommaren. Varmt välkommen!

MARIA LINDER PASTOR MED UNGDOMSANSVAR

Konfirmation
i Equmeniakyrkan
Årets konfagrupp har verkligen fått 
öva på flexibilitet. Vi hade konfa-
lektioner på plats i kyrkan under 
två månader i början av läsåret. 
Som tur var hann vi dessutom 
åka på hajk i Skeda under den 
tiden, som avslutades med att 
konfirmanderna genomförde en 
superfin och stabil gudstjänst. Ef-
tersom de var lite väl pratsamma 
på natten fick de lyssna på god-
nattsaga ifrån Andra Mosebok, 
som lästes av undertecknad långt 
och länge till dess att det var 
alldeles tyst.

Årets konfagrupp har överlag 
varit pratsam (på ett bra sätt!) 
och öppen även på lektionerna, 
vilket varit väldigt stimulerande 
och roligt för oss ledare. I slutet 
av november behövde vi dock på 
grund av pandemin istället delta 
i konfa-lektionerna hemifrån via 
Google Meet. Det digitala verk-
tyget har varit bra för att faktiskt 
kunna genomföra konfan. Tyvärr 
blev det inte lika lätt att prata 
med varann sådär som vi gör 
spontant på lektionerna, men vi 
har haft digitala smågrupper för 
att ge utrymme för samtal. Under 
året har vi dessutom mestadels 
gått på gudstjänst via Youtube, 
och bara vid enstaka tillfällen firat 
på plats i kyrksalen.

Efter påsklovet fick vi vid ett par 
tillfällen träffas på plats i kyrkan 
för att prata om sakramenten. 
Men samma dag som vi skulle 
ha konfaläger i kyrkan över Val-
borgshelgen så infördes personlig 
lockdown i Östergötland. Istället 

fick konfirmanderna hämta sina 
biblar och böcker efter skolan, 
och så fick vi planera avslutnings-
helgens redovisning på distans 
under ”lägret”. Vi fick också delta 
i en digital samling tillsammans 
med konfirmander från andra 
orter, vilket var spännande!

Eftersom restriktioner inte 
släpptes kunde vi tyvärr inte hel-
ler genomföra avslutningshelgen 
sista helgen i maj som planerat. 
Istället genomfördes den 21–22 
augusti 2021. På fredagen möt-
tes vi och försökte komma ihåg 
vad vi hade planerat inför re-
dovisningen under konfalägret 
och lektionerna i april-maj. På 
lördagen hade vi genrep på ef-
termiddagen, och på kvällen 
kom konfirmandernas närmsta 
familjemedlemmar för att ta del 
av konfirmandernas redovisning, 
nattvardsandakt samt smörgås-
tårta och tårta. Trots det långa up-
pehållet fixade konfirmanderna 
en fantastiskt bra, rolig och väl 
genomförd show som visade vad 
de lärt sig under detta konfaår 
på distans.

På söndagen konfirmerades de 11 
konfirmanderna från Equme-
niakyrkan Linköping (8 st), 
Equmeniakyrkan Skeda (1 st) och 
församlingen Treklangen (2 st). 
Två av konfirmanderna döptes 
och sex av dem blev medlemmar 
i samma gudstjänst. Tack gode 
Gud för konfirmandernas flexi-
bilitet, som möjliggjorde detta 
konfaår under pandemin! 

MARIA LINDER
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Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Equmeniakyrkan

Augusti
29 SÖNDAG 13:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Återuppbyggandet - genom historien. 

Tårar och jubel. Lars Hermansson. 
Musik: Bibbi Åhman, Anna och Da-
niel Grönbäck. Barndop. Ny i stan. 
Kyrkkaffe.

September
5 SÖNDAG 14:e efter Trefaldighet
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard
 Återuppbyggandet - i kyrkans tid. Hus-

bygge och folk. Marcus Lind. Musik 
Jacob Wessbo och Musikpatrullen. 
Ny i stan. Kyrkkaffe.

12 SÖNDAG 15:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Återupbyggandet - i framtiden. Tält 

och brud. Maria Linder. Musik Staf-
fan Forslund Brasskvintett. Barndop. 
Välkomnande av nya medlemmar. 
Ny i stan. Kyrkkaffe.

12.45 Församlingsmöte
18.00 Regnbågsmässa i S:t Lars kyrka
 Kärlekens alla färger.

18-26 LÖRDAG-SÖNDAG
 Equmeniakyrkans kyrkokonferens
 Läs mer på sidan 13.

19 SÖNDAG 16:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Återuppbyggandet - instrument för 

att bygga. Musik och reform. Marcus 
Lind. Kören. Avtackning av försam-
lingsmusiker Jacob Wessbo. Ny i stan. 
Kyrkkaffe.

24 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Ekumenik. Anders 

Facks och Mattias Sennehed.

26 SÖNDAG 17:e efter Trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Lambohovskyrkan
 Rik inför Gud.

Oktober
1 FREDAG
18.00 Equmenias årsmöte
 Läs mer på sidan 11.

2 LÖRDAG
 Övningsdag för Förklädd Gud
 i Jönköping. Föranmälan krävs.

Lambohovskyrkan
Augusti
29 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

September
2 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa

5 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

16 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa

19 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

26 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

30 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa

Oktober
3 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

10 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 med Nicke Nyfiken.

14 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa

17 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

24 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

28 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa

31 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

November
7 SÖNDAG
10.00 Minnesgudstjänst

3 SÖNDAG Den helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Änglarna. Musik Lars Hesselstrand. 

Kyrkkaffe.

9 LÖRDAG
 Övningsdag för Förklädd Gud
 i Linköping. Föranmälan krävs.

10 SÖNDAG Tacksägelsedagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Lovsång. Maria Linder. Barnkören 

Joy. Bibelutdelning till konfirmander. 
Kyrkkaffe.

15 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Förbön. Maria Linder.

16 LÖRDAG
 Ledardag i Region Öst
 Läs mer på sidan 6.

17 SÖNDAG 20:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Att leva tillsammans. Marcus Lind. 

Ledningsgrupp Diakoni och Sam-
hälle. Barnvälsignelse. Kyrkkaffe.

18.00 Mässa i gemenskap

24 SÖNDAG 21:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Samhällsansvar. Tillsammans med 

Grön kyrka. Kyrkkaffe.

29-31 FREDAG-SÖNDAG
 Pilgrims höstmöte
 i Equmeniakyrkan. Läs mer på sidan 

2.

31 SÖNDAG 22:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Frälsningen. Marcus Lind. Kyrkkaffe.

November
6 LÖRDAG Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst 
 Helgonen. Lars Hermansson. Maria 

Linder. Kyrkkaffe.

7 SÖNDAG efter Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst
 Vårt evighetshopp. Marcus Lind. Kyrk-

kaffe.

Gudstjänster och möten

Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram 
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Ekängen
Vill du stödja arbetet i Ekängen?

Plusgiro 476 159-9. Bankgiro 306-9820.
www.ekängen.nu

Vi  ses varje onsdag kl 18.30 i olika hem.
Välkommen med!
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Kyrkokonferens

Amanda Wedberg
1 Jag var med på kyrkokonferensen förra året 
och jag förväntar mig en liknande upplevelse 
även denna gång.
2 Det är inte alls samma sak med en digital 
kyrkokonferens som en ”riktig” kyrkokon-
ferens. Jag ser det som en fördel att jag var 
ombud förra året och denna gång vet hur det 
fungerar med en digital konferens. 
3  Det är svårt att få samma vi-känsla som när 
man ses. Att konferensen pågår samtidigt som 
man har en vanlig jobbvecka gör också att det 
blir svårt att hinna vara med och uppleva hela 
konferensen men man får en inblick i arbetet 
som görs nationellt. Jag hoppas att det i år 
kanske kommer finnas ännu större möjlighet 
för oss som är ombud från vår församling att 
träffas inför och under konferensen.

Marcus Lind
1 Jag har lite kluvna förväntningar. Vanligtvis 
ser jag alltid fram emot Kyrkokonferensen 
men även om jag tyckte att upplägget fung-
erade förra året så var det inte alls lika roligt 
som att ses. Mina förväntningar är därför att 
vi ska kunna genomföra en kyrkokonferens 
på ett bra och demokratiskt sätt där olika 
röster trots omständigheterna får komma till 
tals på ett bra sätt.
2 Jag planerar att avsätta lite tid varje dag 
till att läsa och gå igenom dagens inlägg och 
beslutspunkter.
3 Beroende på hur läget med smittsprid-
ning ser ut så hade jag gärna sett att vi vid 
åtminstone något tillfälle hade kunnat bjuda 
in ombud från närliggande orter till någon 
form av samling i t.ex. Linköping. Det hade 
varit fint att kunna mötas i åtminstone någon 

utsträckning. Annars brukar jag skriva en del 
till ombud på andra orter och höra mig för lite 
hur samtalen och tankarna går där.

Anna Gardström
1-2 Jag var besviken efter förra årets konferens 
eftersom jag tycker att upplägget som man 
hade valt blev gjorde processen odemokratisk 
.Under tiden som jag var på mitt jobb hade 
frågor ändrats och omformulerats. Därför 
hoppas jag att man har lyssnat på vår åter-
koppling och ser till att det blir en digital ver-
sion där alla har möjlighet att vara delaktiga. 

Jag har ännu inte läst in mig på motionerna 
vilket ju är det viktiga med konferensen, men 
hoppas på nytänk och djärva satsningar för 
att få ekonomin i balans.
3 Givetvis fattas de mänskliga mötena i det 
digitala formatet men jag ser fram emot gi-
vande gudstjänst där vi får se och lyssna på  
ledarna för vår kyrka.

Staffan Hejdegard
Jag vill uttrycka min tacksamhet över att få 
förmånen att representera Equmeniakyrkan i 
Linköping. Det känns stort.

Mina förhoppningar handlar om ”Nuet 
kontra framtiden”. Ett ämne ska handla 
om ”Miljö och Klimatnödläget”. För mej 
handlar det om akuta överlevnadsfrågor och 
jag vill bli ytterligare berörd.Jag önskar få 
uppmuntrande konkreta förslag om vad vi 
som församling kan göra tillsammans. Vi har 
ett profetiskt ansvar. Våra barn och barnbarn 
ska inte behöva överta en förbrukad skapelse. 

En fråga som är viktig för mej handlar om 
”Tro och naturvetenskap”. Fördomarna mot 
oss som kristna församlingar är som en massiv 

mur. Vi behöver tillsammans arbeta på att nå 
ut med vad vi står för. Under mina år som 
studentpastor mötte jag många frikyrkliga 
som under sin uppväxt mobbats och tråkats 
pga. fördomar om en förlegad bild av att kyr-
kan är vetenskapsförnekande. För övrigt den 
vanligaste orsaken till utfrysning. Det gjorde 
att deras frimodighet tog stryk.

För min del är jag också intresserad av 
ämnet ”Gemensamt ledarskap”. Det ska bli 
spännande att ta del av hur teamledarskap 
och övriga ledarfrågor ges utrymme. Vi i 
frikyrkorna är redan nu bra på ledarskap 
men vi har mer att  bidra med till det övriga 
samhället. Tillsammans med vår Herre är vi 
ett oslagbart team.

Lite strödda funderingar och förhoppning-
ar inför en spännande Kyrkokonferens 2021.

Lillemor Hejdegard
Jag är glad och tacksam över att ha fått förtro-
endet att vara ombud på kyrkokonferensen.
Bland de många viktiga motioner som har 
kommit in vill jag lyfta fram två som jag 
speciellt är intresserad av: Klimatnödläget och 
Delat ledarskap.

Klimatnödläget: En viktig motion som 
berör oss alla, men framför allt barnen och 
deras framtid. Mycket görs redan men mycket 
mera behöver göras och det ganska snart.

Delat ledarskap: En intressant motion för 
mig som tidigare har varit chef och ledare 
i olika sammanhang. Jag tror att ett delat 
ledarskap kan tillföra mycket i arbetet i för-
samlingarna.

Jag ser också fram emot att få träffa och 
dela gemenskap med ombud från andra 
församlingar.

GUDRUN EKLUND

Hur ser ombuden fram emot kyrkokonferensen?
Precis som förra året blir Equmeniakyrkans kyrkokonferens i år digital. Från 18 till 26 september pågår konferensen, och 
Medljus har tillfrågat ombuden från Equmeniakyrkan i Linköping hur de ser fram emot årets kyrkokonferens.
1 Vilka förväntningar har du inför Kyrkokonferensen?
2 Hur ser du på att som ombud kommer att följa kyrkokonferensen digitalt?
3 Hur tror du att den uteblivna kontakten med ombud från olika orter kommer att påverka upplevelsen?

Amanda Wedberg. Marcus Lind. Anna Gardström. Staffan Hejdegard. Lillemor Hejdegard.
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Bibelläsningsplan september-oktober 2021
Välkommen att följa med i bibelläsningsplanen som Equmeniakyrkan i Linköping tar fram till hjälp för din bibelläsning. Vi fortsätter läsa kyrkoårets 
texter på lördagen, som förberedelse för söndagens gudstjänst. Övriga dagar fortsätter vi sommarens läsning av Psaltaren. Vi hoppas att detta gör 
läsningen uppfriskande och berikande! Rolf Malmberg ansvarar som tidigare för bibelläsningsplanerna. Med önskan om välsignad läsning, bön 
och andakt! På församlingens hemsida finns både den här bibelläsningsplanen och vår förbönskalender. Bådadera hittar du dessutom som särtryck 
i tidskrifthyllan intill Informationen i Equmeniakyrkan.

Moseboken 11:4-15)
Onsdag Psaltaren 78:39-72 ”Han utvalde David, sin 
tjänare och tog honom från fårfällorna.  Han hämtade 
honom från tackorna att valla Jakob, hans folk, Israel, 
hans egendom. Och han vallade dem med hängivet 
hjärta och ledde dem med förfaren hand.” (Andra Samu-
elsboken 7:8-16)
Torsdag Psaltaren 79 ”Då skall vi, ditt folk, fåren i din 
hjord, tacka dig för evigt och från släkte till släkte sjunga 
ditt lov” (Första Macabeerboken 6-16 beskriver hur 
det judiska arvet så småningom förskingras. En nyhet 
för de flesta av oss uppfostrade i svensk tradition! 
Men ta tid på er!)
Fredag Psaltaren 80 ”Håll  din hand över mannen vid 
din högra sida, över honom som du fostrat” (Johan-
nesevangeliet 10:11-18)
Lördag Sjuttonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Rik inför Gud: Lukasevangeliet 12:13-21, Predikaren 
5:9-15, Första Timotheosbrevet 6:7-11, Ps 49:6-12

Vecka 39 Söndag 26 september-lördag 2 oktober
Söndag Psaltaren 81 ”Om ändå mitt folk ville höra 
mig” (Tredje Moseboken 23:5-8)
Måndag Psaltaren 82 ”Rädda de arma och svaga” 
(Job 29:12-16)
Tisdag Psaltaren 83 ”Du ensam, du vars namn är 
Herren, är den Högste, mäktig över hela jorden” (Jesaja 
37:20)      
Onsdag Psaltaren 84 ”Herre Sebaot, lycklig den som 
förtröstar på dig” (Jeremia 17:7)
Torsdag  Psaltaren 85 ”Rättvisa går framför honom 
(Gud),  fred och välgång i hans spår” (Tredje Mose-
boken 26:3-5)
Fredag Psaltaren 86 ”Visa mig, Herre, din väg, så att 
jag kan vandra i din sanning” (Nehemja 9:17)
Lördag Den helige Mikaels dag: Rubrik: Änglarna: 
Matteusevangeliet 18:7-10, Daniel 10:15-19, Uppen-
barelseboken 12:7-12, Psaltaren 103:19-22

Vecka 40 Söndag 3 oktober-lördag 9 oktober
Söndag Psaltaren 87 ”Herren skriver i listan över folken: 
Alla är de födda här” (Mika 4:1-4)
Måndag Psaltaren 88 ”Jag ropar till dig, Herre, om 
morgonen stiger min bön till dig” (Jesaja 38:19-20)
Tisdag Psaltaren 89 ”Lovad vore Herren i evighet. 
Amen, amen”
Onsdag Psaltaren 90 ”Sjuttio år varar vårt liv, åttio om 
krafterna står bi” (Första Korinthierbrevet 4:5)
Torsdag Psaltaren 91 ”Den som bor i den Högstes 
skydd och vilar i den Väldiges skugga, han säger: 
”Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag 
förtröstar på” (Lukasevangeliet 4:9-12)
Fredag Psaltaren 92 ”De är planterade i Herrens hus 
och grönskar på vår Guds förgårdar. Ännu i hög ålder 
skjuter de skott” (Romarbrevet 11:33-36)
Lördag Tacksägelsedagen: Rubrik: Lovsång: Lukase-
vangeliet 19:37-40, Jeremia  31:3-6, Uppenbarelse-
boken 4:8-11, Psaltaren 65:9-14

Vecka 41 Söndag 10 oktober -lördag 16 oktober
Söndag Psaltaren 93 ”Dina bud skall bestå, ditt hus 
skall vara heligt, Herre för alltid”. (Jesaja 44:6-7)  
Måndag Psaltaren 94 ”Herren är min trygga borg, min 
Gud är min klippa och min tillflykt” (Rom 12:19-21)
Tisdag Psaltaren 95 ” Kom låt oss falla ned och tillbe, 
knäböja inför Herren, vår skapare” (Efesier 2:11-16)
Onsdag Psaltaren 96 ” Då skall  alla träd i skogen jubla 
inför Herren: se han kommer för att råda över jorden, 
råda rättvist över världen, råda trofast över folken 
(Lukasevangeliet 2:27-32)
Torsdag Psaltaren 97 ”Herren älskar dem som hatar 

Vecka 35 Söndag 29 augusti-lördag 4 september
Söndag Psaltaren 60 ”Med Gud skall vi utföra stora 
dåd” (Andra Samuelsboken 8:3, 13)
Måndag Psaltaren 61 ”Rädda mig upp på en klippa 
och ge mig trygghet!”  (Andra Samuelsboken 7:10)
Tisdag Psaltaren 62 ”Bara hos Gud finner jag ro” 
(Job 31:6)
Onsdag Psaltaren 63 ”Jag håller mig tätt intill dig, din 
hand ger mig stöd” (Första Samuelsboken 23:14-28)
Torsdag Psaltaren 64 ”Den rättfärdige  gläder sig över 
Herren och tar sin tillflykt hos honom” (Job 22:26-29)
Fredag Psaltaren 65 ”Till dig kommer alla människor 
för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för 
tung, förlåter du oss” (Femte Moseboken 11:10-12)
Lördag Fjortonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Enheten i Kristus: Lukasevangeliet 22:24-27, Jesaja 
11:10-13, Filipperbrevet 2;1-5, Psaltaren 95:1-7

Vecka 36 Söndag 5 september-lördag 11 sept
Söndag Psaltaren 66 ”Du prövade oss, o Gud, du 
renade oss, som man renar silver.”  (Josua 3:14-17)
Måndag Psaltaren 67 ”Gud, visa oss nåd och välsigna 
oss, låt ditt ansikte lysa mot oss” (4 Moseboken 6:25)
Tisdag Psaltaren 68 ”Herren är hans namn, jubla 
inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare” 
(Femte Moseboken 10:17-19)
Onsdag Psaltaren 69 ”Herren lyssnar till de fattiga och 
föraktar inte de fångna” (Matteusevangeliet 5:1-16)
Torsdag Psaltaren 70 ”Men alla som kommer till dig 
skall jubla av glädje över dig och de som längtar efter 
dig skall alltid säga ’Gud är stor’ ” (Psaltaren 40:14)
Fredag Psaltaren 71 ”Överge mig inte, o Gud, när jag 
är gammal och mitt hår är grånat låt mig förkunna 
din kraft för nya släkten” (Andra Samuelsboken 7:22)
Lördag Femtonde söndagen efter trefaldighet: Rub-
rik: Ett är nödvändigt: Matteusevangeliet 11:28-30, 
Första Kungaboken 17:8-16, Apostlagärningarna 
4:32-35, Psaltaren 123

Vecka 37 Söndag 12 september-lördag 18 sept
Söndag Psaltaren 72 ”Han räddar den fattige som 
ropar”
Måndag Psaltaren 73 ”Min kropp och mitt mod må 
svika, men jag har Gud,  han  är min klippa för evigt” 
(Femte Moseboken 21:6-8)
Tisdag Psaltaren 74 ”Låt inte de hjälplösa gå besvikna 
bort! Grip in, o Gud, hävda din rätt” (Job 26:13-14)
Onsdag Psaltaren 75 ” Ty inte från öster och inte från 
väster och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, 
Gud är den som dömer” (Matteusevangeliet 26:30-35)                   
Torsdag Psaltaren 76 ” Ditt domslut förkunnar du från 
himlen, jorden förfäras och tystnar, när Gud reser sig 
till dom för att rädda alla betryckta på jorden.” (Andra 
Kungaboken 19:35-37)
Fredag Psaltaren 77 ”Genom haven gick din väg, din 
stig gick genom stora vatten du lämnade inga spår. Du 
ledde ditt folk som en hjord, dess ledare var Mose och 
Aron” (Jesaja 26:19)
Lördag Sextonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Döden och livet: Lukasevangeliet 7:11-17, Första 
Kungaboken 17:17-24, Uppenbarelseboken 2:8-11, 
Psaltaren 107:18-22

Vecka 38 Söndag 19 september-lördag 25 sept
Söndag Psaltaren 78:1-8 ”Jag vill yppa visdomsord 
och tyda det förgångna” (Andra Moseboken  12 :1-14) 
Måndag Psaltaren 78:9-22 ”Om dagen ledde han dem 
med ett moln och natten igenom med lysande eld” 
(Andra Moseboken 13:11-12)
Tisdag Psaltaren 78:23 – 38 ”Han är barmhärtig, 
han förlåter synder och vill ingens fördärv” (Fjärde 

det onda, han bevarar sina trognas liv” (Johannese-
vangeliet 10:17-44)
Fredag  Psaltaren 98 ”Sjung till Herrens ära, sjung en 
ny sång” (Apostlagärningarna 17:30-31)
Lördag Tjugonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Att leva tillsammans: Johannesevangeliet 11:1-7, Rut 
1:6-19, Hebreerbrevet 13;2-3, Psaltaren 68:5-7 

Vecka 42 Söndag 17 oktober-lördag 23 oktober
Söndag Psaltaren 99 ”Mäktig är konungen som älskar 
det rätta, du håller rättvisan vid makt” (Jesaja 9:7)
Måndag Psaltaren 100 ”Gå in genom hans portar 
med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. 
Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt 
varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.” 
(Jesaja 54:10)
Tisdag Psaltaren 101 ”Om godhet och rätt vill jag 
sjunga, Herre jag vill sjunga till din ära. Jag vill lära 
mig att leva oförvitligt – när kommer du till min hjälp?” 
(Romarbrevet 13:10)
Onsdag Psaltaren 102 ”Jag säger: min Gud, ryck inte 
bort mig i livets mitt, du vars år varar från släkte till 
släkte”. (Första Petrusbrevet 1:22-25)
Torsdag Psaltaren 103 ”Lova Herren, ni hans änglar, 
starka hjältar som gör det han befallt” (Jakob 1:12-17)
Fredag Psaltaren 104 ”Må syndarna försvinna från 
jorden, de onda inte längre finnas till. Lova Herren min 
själ! (Matteusevangeliet 6:25-34)
Lördag Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet: 
Rubrik: Samhällsansvar: Lukasevangeliet 19:1-10, 5 
Moseboken 24:17-22, Jakobsbrevet 2:1-8, Ps 40:14-18

Vecka 43 Söndag 24 oktober-lördag 30 oktober
Söndag Psaltaren 105 ”Tacka Herren, åkalla honom, 
berätta för folken om hans verk!” (1 Kor 10:1-13)
Måndag Psaltaren 106 ”De knotade i sina tält och 
ville inte lyssna på Herren.  Då lyfte han handen och 
svor att han skulle låta dem falla i öknen, skingra deras 
efterkommande bland folken, och sprida ut dem över 
alla länder.” (Jesaja 63:15-17)
Tisdag Psaltaren 107 ”Men de fattiga lyfter han ur 
deras betryck” (Matteusevangeliet 8:22-26)
Onsdag Psaltaren 108 ”Visa din höghet i himlen, o Gud, 
och din härlighet över hela jorden!” (Psaltaren 36:6)
Torsdag Psaltaren 109 ”Jag vill tacka och lova Herren, 
prisa honom i den stora skaran, ty han står vid den 
fattiges sida och räddar honom från dem som dömer 
(Matteusevangeliet 22:30-33)
Fredag Psaltaren 110 ”Så lyder Herrens ord till min 
härskare: Sätt dig vid min högra sida” (Mark 12:35-37)
Lördag Tjugoandra söndagen efter trefaldighet: Rub-
rik: Frälsningen: Markusevangeliet 4:26-29, Nehemja 
2:11-20, Romarbrevet 5:15-21,  Psaltaren 62:10-13

Vecka 44 Söndag 31 oktober-lördag 6 november
Söndag Psaltaren 111 ”Att frukta Herren är vishetens 
begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja.” (Första 
Timotheosbrevet 4:8-10)
Måndag Psaltaren 112 ”Lycklig den som fruktar Herren  
och finner sin glädje i hans bud” (Lukasevangeliet 6:36)
Tisdag Psaltaren 113 ”Vem är som Herren, vår Gud, han 
som tronar så högt, han som ser så djupt ner – vem i 
himlen, vem på jorden?”  (Lukasevangeliet 1:53)
Onsdag Psaltaren 114 ”När Israel drog ut ur Egypten, 
Jakobs släkt från främlingars land, då blev Juda Guds  
heliga egendom, Israel hans välde” (4 Mosebok 20:11)
Torsdag Psaltaren 115 ”Han välsignar dem som fruktar 
honom, både mäktiga och ringa (Matteus 25:31-40)                               
Fredag Alla helgons dag: Rubrik: Helgonen: Matteu-
sevangeliet 5:13-16, Jesaja 60:18-22, Hebreerbrevet 
12:1-3, Psaltaren 126

Bibelläsningsplan



Vi finns här när livet förändras.

www.capellaab.se    info@capellaab.se

Linköping
013-12 02 17
013-12 20 59

Åtvidaberg
0120-101 15

Norrköping
011-12 03 34
011-18 01 70

Finspång
0122-100 94

Söderköping
0121-102 01

Specialister på alla typer av sten och 
plattsättningsarbeten.
Vi utför även andra typer av mark och 
anläggningsarbeten.
Ring gärna  013-31 52 11

Rönögatan 4, 582 78 Linköping

Missionskyrkans egen
brödleverantör

Tårtor, smörgåstårtor, matbröd,
kaffebröd, smörgåsar, sallader.

Tfn 013-12 24 07 • Västra vägen 6
www.lanemokonditori.se

”Allt från den fina bröllopsmiddagen till 
den enklare tillställningen.

Vi har något för alla!”

Bröllop • Catering
Lunchservering

Telefon 013-13 77 97
Industrigatan 15 • 582 77 Linköping

www.restaurangviktor.se

Öppettider: Måndag-Fredag 07.00-18.00,
Lördag 08.00-16.00, Söndag 09.00-16.00.

Välkommen!

telefon 013-24 98 21

 Måndag-Torsdag: 11.00-14.00
 Fredag-Söndag: Stängt

Som medlem får du bl a följande förmåner:
•	 Goda möjligheter att vinna konst 
•	 När du köper konst i Galleri Magnifik erhåller 

du 10 % avdrag
•	 Intressanta besök hos konstnärer och andra 

utställningar
•	  Skriftlig inbjudan till Galleri Magnifiks vernis-

sager

BLI MEDLEM I 
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

Årsavgift 300 kr (studerande 150 kr). Betala till 
plusgiro 18 30 546-6. Märk inbetalningen med 
namn och mailadress!
Frågor till kassör Arne Jacobsson, tel 070-291 99 
13, epost arne43@gmail.com

Konst-
föreningen

Ingela      Kicki      Bibbi      Jennie          Pernilla       Hanna       Maud    Marianne    Malin    Johanna

www.facebook.com/MartasCafe
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På kyrktorget

Nedan kommer information om en del av det 
diakonala arbete som fanns i Baptistkyrkan 
och som vi i Equmeniakyrkan Linköping får 
fortsätta att vara med och förvalta. 

Läs och fundera på vad du skulle kunna 
hjälpa till med och kontakta Eva Milton om 
du har frågor eller vill vara med och hjälpa till. 

Mathjälpen är ett samarbete mellan City-
kyrkan, Ryttargårdskyrkan, Frälsningsarmén 
(och Baptistkyrkan) som är stationerad i 
Citykyrkans lokaler. 

Vi på mathjälpen delar ut 20 matkassar 
varje vecka via mathjälpen. Vi har tre grupper 
som får matkasse var tredje vecka så sam-
manlagt hjälper vi ca 60 familjer. De flesta vi 
hjälper är utlandsfödda från Östeuropa och 
Mellanöstern. Det tillkommer hela tiden nya 

som skriver in sig på vår väntelista. Behoven 
är stora. Från affärer får vi varje vecka in 
färskvaror som passerat bäst-före-datum och 
frukt och grönsaker som inte kan säljas pga. 
utseendet (tex på gränsen till övermogen) 
Förutom detta vill vi också lägga ner skaf-
ferivaror i matkassarna varje vecka. Dessa är 
dock svårt att få ifrån affärer eftersom det är 
sällan de hinner passera bäst-före-datumet 
innan de säljs. Därför har vi behov av att 
dessa varor skänks. 

Varor som vi behöver kunna dela ut varje 
vecka är: Olja, Krossade tomater och pasta. 

Varor som kontinuerligt efterfrågas 
är: kaffe, te, tvättmedel, bindor, välling och 
blöjor stl 2+3+4+5.

Varor som vi delar ut i intervaller är: ris, 

bönor i konserv, torra linser, tvål, schampo, 
tandkräm och tandborstar. 

Andra varor är också välkomna och delas 
ut vid tillfälle, men ovanstående är det mest 
behov av och därför behövs det människor som 
kan tänka sig att skänka dessa regelbundet. 

Vi behöver förutom matvaror även volontär 
hjälp för att packa och dela ut matkassarna, 
inhandla varor och hämta varor i samarbetsaf-
färerna. Är man intresserad av det så får man 
gärna höra av sig till mig. Eva Milton, 013-
249805 eller eva.milton@equmeniakyrkanlin-
koping.se, har kontaktuppgifter. 

MIRJAM FAST 
FÖRSAMLINGSPEDAGOG CITYKYRKAN OCH ADMINISTRATÖR MATHJÄLPEN

Mathjälpen behöver din hjälp!



EKONOMIBREV B
Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

Sista sidan

Lisbeth berättar
Jag växte upp i Stånga socken på 
Gotland. I min närhet fanns en, med 
gotländska mått, ganska stor baptist-
församling på 70 medlemmar. Som 
12-åring döptes jag där efter att på ett 
juniorläger bestämt mig för att tro på 
Jesus Kristus. Under min tidiga ton-
årstid bodde vår familj kvar i Stånga. 
Vi var många i min ålder både i Stånga 
och i närliggande socknar på Gotland. 
Gemenskapen för min del bröts då vår 
familj flyttade till fastlandet när jag var 
17 år. Som pensionär har jag återknutit 
kontakten med många av dem.

Efter flytten fick jag nya vänner och 
ledarroller i både GK (Goda Kamrater) och 
tonårsgrupp i den baptistförsamling jag blev 
medlem av.

När jag var 7 år bestämde jag mig för att 
bli lärare - jag ville bli som ”fröken”, vilket 
jag också blev och arbetade som ända till 
pensionen på de platser jag bott. I 3 år blev 
det i Kongo Kinshasa, annars på gymnasier 
och högstadier på hemmaplan.

Gunnar var medlem av baptistsamfundets 
missionsstyrelse och eftersom han bodde i 
Helsingborg fick han husrum hos en pastors-
kollega som bodde i samma hus som jag. Där 
blev vi tillsammans inbjudna på fika och på 
den vägen är det.

Equmeniakyrkan både nationellt och lo-
kalt ser jag som bönesvar. Vår gemensamma 
tro gör att jag upplever det lätt att knyta nya 
kontakter och i tacksamhet för det som varit 
kunna gå vidare ”mot nya djärva mål”.

Pandemin har väl lugnat ner oss lite och 
fått oss att inse att allt inte behöver vara som 
vanligt, men har också tyvärr skadat oss när vi 
måst hålla avstånd till varandra och ju längre 
tiden gått känns det som vi har vant oss och 
anpassat oss mer än vi kanske behövt och då 
tänker jag inte på det där med 1-2 meter från 
varandra fysiskt.

Gunnar berättar
Jag föddes tillsammans med min tvillingsys-
ter Mildred en vinterdag 1932 på Rejmyre 
sjukstuga. Vi föddes in i tät glasbruksmiljö. 
Jag fick växa upp i ett samhälle där de flesta 
kände varandra och hade sin förankring i 
glashanteringen. För många var det naturligt 
att vara politiskt medvetna i alla de olika 
partierna. Intresset för naturen förenade oss 
antingen det gällde fiskelyckan i sjön eller 
skogsvandringarna för att spana efter älg. 
Föreläsningsföreningen spädde på naturin-
tresset. De andligt intresserade kunde gå till 
gudstjänster och olika arrangemang i Rejmyre 

brukskyrka eller till baptisternas Elimkapellet 
eller missionsförbundarnas Missionshuset.

Medlem i baptistförsamlingen blev jag 
tillsammans med min tvillingsyster, döpt av 
vår pappa assisterad av distriktsföreståndare 
Eric Hagberg. Vi var då 14 år. Jag och mina 
syskon gick i missionsförsamlingens barn- och 
ungdomsarbete. 

En vinter anordnade missionsförsamlingen 
en månadslång mötesserie med riksevangelis-
ten Gunnar Runhamn. Ett 25-tal ungdomar 
kom till tro. För Gunnar Runhamn var det 
helt klart att de nyomvända skulle döpas. 
Dåvarande lokale missionspastorn och några 
medlemmar var inte positiva till detta med 
påföljd att Runhamn ordnade en buss till 
Missionskyrkan i Finspång där många av de 
som kommit till tro blev döpta. För mig som 
då var i övre tonåren blev denna mötesserie 
en viktig uppmuntran till tro.

Jag slutade 6-årig folkskola i Rejmyre och 
började vid glasbrukets sliperi, men fick sedan 
erbjudande om arbete i Rejmyre Bageri- och 
konditori. Jag gick lärlingstiden där och 
1950 började min pastorsutbildning med 
församlingspraktik till 1952 då jag började 
ettårig vapenfri tjänstgöring. 1953-57 fick 
jag min grundläggande pastorsutbildning 
på Betelseminariet i Stockholm och ordine-
rades till pastor i Svenska Baptistsamfundet. 
Sommaren 1957 tillträdde jag tjänsten som 
ansvarig för barn- och ungdomsarbetet i 
baptistförsamlingarna i Östergötland och 
Sörmland. Jag var tjänstledig från den tjänsten 
1958-60 för studier och avslutade den 1964 
då jag tillträdde tjänsten som pastor i Slotts-
hagskyrkan, Helsingborg.

För min fortbildning som pastor fick jag 
stipendium att studera 1958-60 vid det bap-
tistiska internationella teologiska seminariet 
i Rüschlikon/Zürich. 

Efter tretton år som pastor i Slottshags-

kyrkan flyttade vi 1977 till 
Linköping och jag tillträdde 
tjänsten som pastor i Baptist-
kyrkan, en tjänst jag hade till 
december 1997, då jag avgick 
med pension. Hela året 1998 
åkte jag nästan varje söndag 
till Tranås som vakanspastor i 
Baptistkyrkan där. Från 2007 
till dess Covid-19 slog till har jag 
varit vakanspastor på deltid i Sö-
derköpings Baptistförsamling.

Åren som pastor i Linkö-
pings Första Baptistförsamling 
har för mig varit berikande och 
intressanta. Mycket har hänt 

med fastigheter, gudstjänstliv och verksam-
het. Särskilt händelse- och minnesrikt blev 
året 1987, det år då Linköping firade 700 år. 
Katolske kyrkoherden Marcel och pilgrims-
prästen Hans-Erik Lindström och jag hade 
funnit varandra som troende bröder med 
samma grundsyn. Vi tog initiativ till det 
som blev årets stora ekumeniska praktiska 
gemenskap- Blickpunkt Afrika. Vi tre initia-
tivtagare tog också vid samma tid tillsammans 
med pastorsförbundets ledamöter, prästerna 
Hans Eneroth och Lennart Siverbo, initiativ 
till bildandet av ekumeniska samtals- och bö-
negrupper. Till slut hade vi ca 40 fungerande 
grupper som betydde mycket för många. 

Under åren i Linköping har jag  tillhört 
Baptistsamfundets missionsstyrelse, en period 
varit ordförande för Betelseminariets skolsty-
relse och varit ordförande för fördelningsrådet 
i Baptistsamfundets utvecklingsfond. Jag har 
i varje kommun jag bott i engagerat mig i 
samhällslivet i olika nämnder och styrelser. 

Jag var länge ungkarlspastor. Vid en riks-
konferens var vi en rätt stor grupp kollegor 
i samtal och det blev tal om det privata och 
några skämtade med mig om mitt enstäm-
miga civilstånd. Då tog plötsligt dåvarande 
Betel-seminarierektorn till orda: ”Du Kjille, ta 
det lugnt, Gud ordnar det.” Det har han gjort 
och det är jag evigt tacksam för. 18 april 2020 
firade Lisbeth och jag vår guldbröllopsdag 
för oss själva på Riktaregatan. Vi har 2 söner, 
Daniel och Simon. De har båda familjer och 
gett oss 4 barnbarn. Jag har all anledning att 
vara tacksam.

Jag tycker att vi handlat rätt i våra försam-
lingar. Vi har knutit många vänskapsband 
genom åren. Vi har mycket god gemenskap. 
Det finns många fina tankar och idéer i vår 
gemenskap för framtiden. Matteus  28:18-20 
gäller än.

LISBETH OCH GUNNAR KJELLANDER I MAILSAMTAL MED ROLF MALMBERG
/REDIGERAT AV BIRGITTA JACOBSSON

Lisbeth och Gunnar Kjellander ger oss glimtar ur sitt rika liv


